Agenda – oktober 2017
Vrijwilligersavond
7 oktober 2017 – Zwembad De Blauwe Kamp
e-mail deblauwekamp@gmail.com | telefoon 051 246 21 11
Avond, speciaal georganiseerd voor de vrijwilligers die dit jaar meegeholpen hebben om het zwembad draaiende
te houden.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
12 oktober 2017 – De Nijs Beetster
Tine de Kleine | e-mail tinedekleine@gmail.com | telefoon 051 246 15 20
Kopij aanleveren vóór 18:00 uur.
Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid.

Het leven op Urk
18 oktober 2017 – BvPF, Vrouwen van Nu Nij Beets/De Veenhoop
Frieda Harmsma |e-mail friedaharmsma@hetnet.nl |website www.vrouwenvannu.nl/nij-beetsde-veenhoop
Aanvang 14:00 uur in de Boppeslach.

Bloemschikken: ‘Herfstkleuren’
18 oktober 2017 – Hobbykeamer
e-mail hobbylys@gmail.com| telefoon 051 246 19 46
Van 19:30 tot 21:30 uur op het adres Geawei 6.
Opgeven kan tot 17 oktober 2017. Voor nadere informatie, zoals materiaal en kosten, neem gerust informatie op met
Lys Bakker.

Huiskamerrestaurant open
20 oktober 2017 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
Aanvang 18:00 uur op het adres Geawei 10.
Elke derde vrijdag van de maand is Huiskamerrestaurant ús Doheem open. Net zoiets als in een echt restaurant maar
dan bij een particulier thuis in de woonkamer of in de keuken. Dat is anders eten in een andere ambiance.
In Huiskamerrestaurant ús Doheem eet u in de woonkamer die voor die gelegenheid is aangepast. Als het nog niet
donker is buiten kunt u kilometers over de landerijen kijken. Behaaglijk bij een mooi vuur in de houtkachel.
Voor € 22,50 heeft u een 3-gangenmenu, twee drankjes en koffie en thee. De gerechten worden bereid in een AGA,
een fornuis van 500 kg met onder meer vier ovens. Bij het bereiden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
producten uit eigen tuin, streekproducten en zoveel mogelijk is huisgemaakt.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is beperkt open en daarnaast kleinschalig. Het biedt plaats aan acht personen.
Tijdig reserveren is een pré. Zaterdag 21 oktober 2017 kunt u desgewenst ook in ons Huiskamerrestaurant terecht.
Het hoofdgerecht voor oktober 2017 is nog niet vastgesteld. Wilt u met zijn allen (4 personen of meer) een ander
hoofdgerecht? Dat kan. Kijk op onze website www.usdoheem.nl of op www.airdnd.nl voor de mogelijkheden en het
is net zo handig om contact op te nemen.
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